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IDENTYFIKACJA RYZYKA
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• Investment and governance strategy

• Stress testing and scenario analysis

• Business and organizational redesign 

• Global benefits management

• Talent acquisition and EVP alignment 
around  -hiring 

• Redesign of incentives programs to align 
with new growth drivers  

• Health and benefits supply chains that can 
deliver in the next crisis

• Sustainability as an organizational purpose 

• People processes redesign

• HR Redesign and digitization of support 
services 

Return ReinventRespond

Fazy reakcji na kryzys
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Identyfikacja ryzyk

Poziom 
uczestnictwa / 

pracownicy  
nieubezpie-

czeni

ryzyk pandemii 
/ epidemii

Niewiedza lub 

zakresu 

Niewiedza na 
temat sposobu 
korzystania ze 

Kryzys na  
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Ubezpieczenie anty-COVID

• Zdrowotne Generali

• PZU dla sektora  
medycznego

• Aviva dla sektora 
medycznego

Opieka medyczna

• telemedycyna

• pakiety specjalne

•

Employee assistance

• pakiety lokalne 

psychologiczna
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Telemedycyna
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Konsultacja tradycyjna Chat e-wizyta Konsultacja telefoniczna
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Generali

zakres ochrony ubezpieczeniowej wskutek 
COVID-19 Wariant 100 Wariant 200 Wariant 300

pobyt w SZPITALU wskutek COVID-19 min. 7 dni 
(maks. 1 400 PLN)

200 PLN /
(maks. 2 800 PLN)

300 PLN
(maks. 4 200 PLN)

pobyt na OIOM wskutek COVID-19
2 000 PLN 4 000 PLN 6 000 PLN

COVID-19 Assistance TAK TAK TAK

roczna za Pracownika 49,90 PLN 69,90 PLN 89,90 PLN

wskutek COVID-19 otrzyma dodatkowe 

wariantu ubezpieczenia wybranego przez swojego 

wskutek COVID-
hospitalizacja 

a COVID-19 
zdiagnozowano w trakcie trwania umowy.
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Generali

(min. 7 dniowy pobyt w szpitalu wskutek COVID-19)
limit na 14 dni  od momentu 

wypisu ze szpitala

wizyta domowa lub telefoniczna / video konsultacja lekarza pierwszego kontaktu bez limitu

transport 1 raz

transport medyczny ze szpitala do miejsca zamieszkania do 300 km

transport do specjalistycznej placówki medycznej 1 raz

pomoc pracownika opieki pomocy rodzinnej lub do 5 dni po 5 godzin

do 5 dni po 5 godzin

5 razy

opieka domowa po hospitalizacji,







 podlewanie kwiatów

bez limitu

(koszty produktów pokrywa 
Ubezpieczony)

karmienie, wyprowadzenie na spacer, do 5 dni po 1 godzinie

• gdy w bliskiej okolicy 
Ubezpieczonego odnotowano 
przypadek Covid-19 u znanej 
Ubezpieczonemu osoby

• gdy 

• rodziny

Dla wszystkich Ubezpieczonych 
2 telefoniczne /video konsultacje 

z psychologiem, w przypadku:



OPTYMALIZACJA BENEFITÓW
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Optymalizacja benefitów
Cena to nie wszystko

30% 20% 15% 15% 10% 5% 5%

definicje
(zakres ochrony)

karencje i 

wariantów

systemy 
administracyjno-

roszczeniowe

pozycja 
rynkowa

czynniki

[WAGI CZYNNIKÓW JEDYNIE ]

WYBÓR UBEZPIECZYCIELA
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(Nie)oczekiwana 
zmiana cen

Ceny wszystkich 

medyczna).

W 
ramach tylko jednego benefitu 

tylko opieka medyczna) cena 
pozostaje bez zmian.

.

Optymalizacja 
konstrukcji

Optymalizacja 
kosztu

• inflacja

• utylizacja

• partycypacja

• liczba dostawców

• liczba wariantów

• produkty

•

•

Optymalizacja benefitów
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Mercer has upside to grow with 
4.5% market share in the UK

Optymalizacja benefitów

Pracodawca, który zagwarantuje pracownikom benefit
w zbiorowym lub regulaminie wynagradzania
oraz uwarunkuje do benefitu od
pracownika w koszcie tego benefitu z

benefitu z podstawy
naliczania ZUS i zdrowotnej.

– §

ubezpieczenia emerytalne i rentowe z 18 grudnia 
1998 r.

Wszystkie 
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Optymalizacja benefitów

14%

18%

21%
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PPO
1 Czy warto? Plan emerytalny jest dobrym benefitem

Analiza planu emerytalnego 
/ prowadzenie Komitetu 
Inwestycyjnego

2
Aktualna oferta rynkowa

Analiza -

Praktyka rynkowa

Komunikacja do pracowników, 

Edukacja inwestycyjna
3 Edukacja oraz komunikacja 

Optymalizacja benefitów
Plany emerytalne



ZDALNE BENEFITY
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W jednostkowych przypadkach 

elektroniczne

Dla uruchomienia polisy 

dokumentów (wnioski, umowy, 
oferty)

nakierowanych na zawieranie 
umów on-line

PPE / PPK

Elektroniczna forma zawierania 

uczestników rynku PPK (PKO, PZU, 
NN)

papierowej

Opieka medyczna

W jednostkowych przypadkach 

elektroniczne

Dla uruchomienia umowy 

dokumentów 

nakierowanych na zawieranie 
umów on-line
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Zapisanie pracownika do benefitu

-deklaracje 

ubezpieczenia bez papieru (AXA, 
Compensa, Hestia, Generali, PZU, 
UNUM)

np.:

o

PPE / PPK

Zapisanie do PPK jest 

papierowego dokumentu 
dostarczonego pracodawcy

Nowe przepisy z 30/07/2019 

zmiana alokacji) PPE on-line

Opieka medyczna

e-deklaracji

W przypadku abonamentów 
wymogi dostawców wobec 

przetwarzania danych
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-
deklaracji

Niektórzy ubezpieczyciele 

konta klienta, gdzie po 

wszystkie informacje o warunkach, 

ubezpieczenia

PPE / PPK

PPK jest produktem 

istotnych dla pracowników 
informacji zamieszczona jest na 

dostawcy

Informacje niestandardowe o PPK 

W przypadku PPE zestaw informacji 
zawsze przygotowywany jest dla 

Opieka medyczna

informacje.

Informacje o zakresie i warunkach 

pacjenta.

https://mercerdemo.nasze-
swiadczenia.pl/pl/logowanie

https://mercerdemo.nasze-swiadczenia.pl/pl/logowanie
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Wszyscy ubezpieczyciele 

-line

Konta klienta (Generali, UNUM, 
-

line niektórych operacji, np.: 

zmiana wariantu ubezpieczenia

wydruk certyfikatu 

zmiana adresu

PPE / PPK

W ramach portali uczestnika 

pracodawcy

Opieka medyczna

-
line

dokumentacji medycznej (wyniki 
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ubezpieczonych poprzez swoje 
platformy

wpisaniu lub zaimportowaniu 
danych, weryfikacji, potwierdzeniu 
i pobraniu dla siebie 
standardowego raportu

kierunku automatycznego 

PPE / PPK

Sektor firm IT oraz dostawców PPK 

Niektórzy z dostawców PPK - poza 
standardowymi formatami -

stosowania dodatkowych wzorów 
raportów

Opieka medyczna

Dostawcy 
uczestników

poprzez swoje platformy

wpisaniu lub zaimportowaniu 
danych, weryfikacji, potwierdzeniu 
i pobraniu dla siebie 
standardowego raportu

kierunku automatycznego 
systemów

E-deklaracja nie zawsze 

ubezpieczyciela.
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Podsumowanie

(z
zawarcia umowy)

PPE / PPK

PPK jest najbardziej 
zdigitalizowanym

aplikacji administracyjnych dla 

Opieka medyczna

do pakietu
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Zdalne benefity
Podsumowanie




